Wat doet de Europese Unie?
Welke beslissingen worden door de EU gemaakt? En welke door Nederland?
Onderwerp
Sinds 1 januari 2002 betaal je in Nederland met euro’s. Ook in 18
andere EU-landen betaal je hiermee.
Producten mogen binnen de EU zonder extra belasting verkocht
worden in andere landen.
Als je ouder dan 67 bent, hoef je niet meer te werken maar krijg je
pensioen.
De uitstoot van broeikasgassen moet verminderd worden. Er moet
meer gebruik worden gemaakt van duurzame energie zoals wind, zon en
water.
Rivieren zijn schoner, omdat er strenge regels zijn voor de industrie. Ze
mogen niet zomaar afval in de rivier gooien.
Veel vakken zijn verplicht op school, zoals Engels en rekenen.

EU NL

Sinds 2009 zijn dierproeven voor cosmetica verboden.
Mobiel bellen binnen de Europese Unie is goedkoper geworden.
Je mag zonder je paspoort te laten zien naar een ander land binnen
de EU. Je mag overal binnen de EU wonen en werken.
Op etiketten moet heel duidelijk staan wat er precies in een product
zit. Ook mag je ervan uitgaan dat al het eten en drinken wat in de winkel ligt
veilig is.
Het dragen van autogordels is verplicht.
Als er een noodgeval is, dan bel je 112.

1. Welke twee punten vind jij het belangrijkst?
1: ___________________________________________________________
2: ___________________________________________________________
2. Worden deze punten door de Europese Unie of Nederland geregeld?
_______________

Antwoordmodel

Onderwerp
Economie: Sinds 1 januari 2002 betaal je in Nederland met euro’s. Ook in 18
andere EU-landen betaal je hiermee.
Economie: Producten mogen binnen de EU zonder extra belasting verkocht
worden in andere landen.
Economie: Als je ouder dan 67 bent, hoef je niet meer te werken maar krijg
je AOW en/of pensioen.
Milieu: De uitstoot van broeikasgassen moet verminderd worden. Er moet
meer gebruik worden gemaakt van duurzame energie zoals wind, zon en
water.
Milieu: Rivieren zijn schoner, omdat er strenge regels zijn voor de industrie.
Ze mogen niet zomaar afval in de rivier gooien.
Onderwijs: Veel vakken zijn verplicht op school, zoals Engels en rekenen.
Dieren: Sinds 2009 zijn dierproeven voor cosmetica verboden.
Goedkoper bellen: Mobiel bellen binnen de Europese Unie is goedkoper
geworden.
De grens over: Je mag zonder je paspoort te laten zien naar een ander land
binnen de EU. Je mag overal binnen de EU wonen en werken.
Voedsel: Op etiketten moet heel duidelijk staan wat er precies in een
product zit. Ook mag je ervan uitgaan dat al het eten en drinken wat in de
winkel ligt veilig is.
Verkeer: Het dragen van autogordels is verplicht.
Veiligheid: Als er een noodgeval is, dan bel je 112.
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